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A magyarországi Árpád-kori templo-
mok sorában kiemelkedő helyet fog-
lal el a veleméri (1. kép): érdemi átala-
kítás nem történt benne, első és egyet-
len kifestése pedig, amit egy kiemel-
kedő tehetségű művész, Aquila János 
készített 1377–78-ban, viszonylag jó 
állapotban fönnmaradt. Különleges 
becsét a fentieken túl az adja, hogy 
igazolhatóan fénytemplom: a fény 
járása jelöli ki a legfontosabb mérete-
it és olvassa le a freskók üzeneteit.

A település első okleveles említése 
1268-ból származik, és a Buzád nem-
zetségbeli Ponith ispán szerzett bir-
tokaként említi. Orbán Róbert szerint 
az akkori Velemér jóval nagyobb terü-
letű volt a mostaninál: a mai Szent-
györgyvölgy és Márokföld is hozzá 
tartozott. A templomról egy 1360-as 
dokumentum szól először, mely meg-
nevezi, hogy a Scentrynitas-nak, azaz 
a Szentháromságnak van szentelve. 
Bár alapvetően román stílusú, gótikus 
elemek tűnnek föl rajta, mint például 
a sokszögű szentélyzáródás vagy a 
bordás mennyezet a szentélyben, így 
építésének ideje a XIII. század végére 
tehető (Mezősiné 95. o., Nándori, Val-
ter 2009).

A templom kutatói közül három sze-
mély nevét kell kiemelnünk. Az egyik 
Rómer Flóris, aki 1863-as országjáró 
útja során rábukkant az elhagyatott, 
tető nélküli, beázó épületre, melynek 
padozatát állati ürülék és tűzrakások 
nyomai borították. Azonnal felismer-
te a templom és kifestése művészi 

értékét, kapcsolatait és befolyását 
latba vetve pedig elérte, hogy a szom-
bathelyi egyházmegye 1865-ben be-
fedette az épületet, s ezzel egy időre 
megállította a freskók pusztulását. 
Akvarelleket készíttetett Storno Fe-
renccel a falképekről, amelyeket egy 
részletes tanulmány kíséretében pub-
likált (Rómer 13-23. o.). Ez a munka 
képezi a mai vizsgálatok alapját is, 
hiszen Rómer és Storno még lényege-
sen jobb állapotban látta a freskókat.

A másik Kovács József, a templom 
néhai plébánosa. Ő tett kísérletet elő-
ször a falképek összességének átfogó 
értelmezésére több szinten is, és vet-
te észre, hogy az épületben mozgó 
fény az év kitüntetett pontjain a fres-
kók exponált részeit világítja meg 
(Kovács 1977). A tudós pap megfigye-
lései és a vele való konzultációk inspi-
rálták Pap Gábor kutatásait. A művé-
szettörténész ismerte föl teljes mély-
ségében a fény járásának a templom-
ban betöltött szerepét, annak kapcso-
latát az épület méreteivel, valamint 
egyes falképek egyidejű, illetve az év 
kitüntetett pontjain történő megvilá-
gosodásának jelentőségét, melyeket 
1976-77-es és 2001-3-as napfordulókkor 
és napéjegyenlőségekkor végzett 
vizsgálatai során készült fénykép- és 
filmfelvételek segítségével látványo-
san demonstrálni is tudott. A kifestés 
nagy egységeinek új, mélyebb értel-
mezéséig sikerült eljutnia (Pap 1978, 
Pap 2005).

A templom alaprajza az 1. ábrán 
látható. A szentély és a torony szim-
metriatengelye észrevehetően nem 
esik egybe a hajóéval, az egymáshoz 
képest elvileg szimmetrikusan elhe-
lyezkedő falszakaszok hossza pedig 
eltérő. A hajó belső hosszúsága pél-
dául az északi falnál 758 cm, a délinél 
762 cm. Bár mai szemmel ez a fél szá-
zaléknyi eltérés a két falszakasz hosz-
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20 egységnyi magassága is természe-
tesen illeszkedik a rendszerbe.)

A szentély belső szélessége 306 cm, 
teljes mélysége 395 cm, e méretekben 
9:7 arány jelentkezik. Ha az alaprajzon 
kiegészítjük a hajó keleti falát, s így 
előállítjuk a szentélynek a hajón telje-
sen kívül eső részét, azt tapasztaljuk, 
hogy abba olyan 306 cm átmérőjű kör 
írható, amely érinti annak minden 
oldalfalát, beleértve a virtuális falat is, 
szélességének és mélységének aránya 
pedig értelemszerűen 1:1 (3. ábra).

A torony alapját első közelítésben 
egy 336 cm élhosszúságú négyzet 
adja. Ez a méret csak a nyugati oldalon 
jelenik meg, hiszen a keleti fala része 
a hajó nyugati falának. A pontos méré-
sek azonban felfedik, hogy a „négyzet” 
északi és déli oldala nem párhuzamos, 
nem merőleges a nyugati falra, és 
nem is egyenlő hosszúságú. A torony 
keleti falának virtuális külső befogla-
lója nem esik egybe a hajó nyugati 
falával, hanem ahhoz képest el van 
csúsztatva kb. 10 cm-rel (4. ábra).

Ha a toronyaljának – a torony temp-
lombejáratként szolgáló boltozott 
belső terének – a középvonalon mért 
hosszúságát (249 cm), ami a nyugati 
falától a hajó bejáratáig terjedő távol-
ság (barna mérce a 4. ábrán), elosztjuk 
a belső térnek a kapunál mért széles-
ségével (159 cm), akkor 1,576-ot ka-
punk, azaz a 11:7 arány bukkan föl. A 
templom építői egyértelműen töre-
kedtek rá, hogy a torony belsejében 
ez az arány jelenjen meg. Ennek érde-
kében a torony és a hajó közötti átjáró 
elhelyezésének nem valamelyik ké-
zenfekvő lehetőségét választották: az 
nem illeszkedik a hajó nyugati falának 
sem külső, sem belső vonalára, és a 
torony virtuális keleti falának vonalára 

sem. Megjegyezzük, hogy szentély 
külső és belső szélességének, továb-
bá a hajó belső hosszúságának a to-
rony élhosszúságának aránya szintén 
11:7, ez az arány tehát kiemelt gyakori-
sággal jelentkezik a templomban.

Felfigyelhetünk rá, hogy a templom 
fő egységeiben a belső hosszúság/
szélesség arányok rendre hetedes tör-
tekkel fejezhetők ki, és azok lépésről 
lépésre csökkennek a szentély belse-
je felé haladva: a toronyaljban 11:7, a 
hajóban 10:7, a teljes szentélyben 9:7, 
a szentélynek a teljes hajón, még an-
nak falán is kívül eső részében pedig 
7:7 (1:1) arányt találunk. Az arányrend-
szer üzenete egyértelmű: a templo-
mon végighaladva fokozatosan köze-
ledünk az Egység felé, azt annak leg-
szentebb részén, a szentély közepén 
érjük el. Ez természetesen szimbolikus 
beavatási út is, a magyar műveltség-
ben pedig a 7 a beavatás száma, amit 
például az égig érő fa hét ága jelképez, 
amelyeket a hősnek meg kell másznia 
célja eléréséhez (Berze Nagy 68-75. o., 
ld. még Bibó 20. o.).

A sorból feltűnően hiányzik a 8:7 
arány. Szerencsére az arányok sor-
rendje elárulja, hogy hol kell azt keres-
nünk: a szentély határán. Természete-
sen meg is találjuk, bár ehhez ki kell 
mozdulnunk az alapsíkból: a hajó és 
a szentély közötti elválasztó-áthidaló 
szerepet betöltő diadalív magasságá-
nak és a szentély szélességének, illet-
ve a diadalív ezzel megegyező terpesz-
szélességének aránya ennyi. (Ami kor 
a templom arányrendszeréről legelső 
előadásomat tartottam Veleméren, és 
föltettem a kérdést a hallgatóságnak, 
hogy vajon hol találjuk a 8:7 arányt, 
egy ismeretlen hölgy azonnal rávágta 
a helyes választ – úgy tűnik, az való-
ban magától értetődő.) Az eddigiek 
alapján nyilvánvaló, hogy a templom 
rendkívül átgondolt, szakrális geomet-
riai tervezés szerint épült!

További hetedes arányok is megje-
lennek a templom fő alaprajzi méretei 
között. A hajó és a szentély szélessé-
gének aránya 12:7 (4. ábra), a hajó 
hosszúsága pedig 16/7-e a torony 

1. ábra • A veleméri Árpád-kori templom 
alaprajza (Valter 2004, 248. o. nyomán)

2. ábra • Hosszúság/szélesség-arányok a 
hajóban és a szentélyben: 10:7, illetve 9:7

3. ábra • A szentélybe 306 cm átmérőjű kör 
írható, amely érinti annak mind az öt való-
ságos falát, és a keleti hajófal külső síkját.

4. ábra • A torony „ideális” elhelyezkedése, 
valamint további hetedes arányok a temp-
lom fő egységeiben és közöttük: a torony-
alja hosszúság/szélesség-aránya 11:7, a hajó 
és a szentély szélességéé pedig 12:7.

szúsága között talán a gyenge kivite-
lezés jelének tűnik, a veleméri az Őr-
ség leggondosabban épített Árpád-
kori templomai közé tartozik. Össze-
hasonlításképpen az 1200 körül ké-
szült felsőlövői (oberschützeni) Szent 
Bertalan-templom hajójának hossza 
északon 965 cm, délen 950 cm, széles-
sége keleten 575 cm, nyugaton 585 cm 
(Steiner), tehát ott közel 2%-osak az 
anomáliák. A történelmi Vas várme-
gye középkori egyházai közül például 
Döröske, Góborfalva (Goberling), Őri-
sziget (Siget in der Wart) és Vasboldog-
asszony templomának alaprajza is 
meglehetősen aszimmetrikus.

Az épület arányrendszere

Vizsgálat alá vettem, hogy a „csupasz”, 
még kifestetlen későromán veleméri 
templom méretarányaiban találom-e 
nyomát szisztematikus tervezésnek, 
ezért gondosan fölmértem az épüle-
tet. Miután a vakolatrétegek egyenet-
len felvitele miatt a belső falfelületek 
nem simák, egy adott falszakasz hosz-
szúsága helyenként 1 cm-es ingado-
zást mutat, attól függően, hogy mi-
lyen magasságban történt a mérés. A 
felvett adatok szisztematikus és sta-
tisztikus hibája együttesen is alatta 
marad a 2 cm-nek.

Méréseim szerint a hajó jelenlegi 
belső hossza a tengelyében 760 cm, 
szélessége a szentélynél 532 cm. A 
hosszúság és a szélesség hányadosa 
1,429, azaz nagy pontossággal 10:7 
arányban állnak egymással (2. ábra). 
Az emberiség a jelek szerint meglehe-
tősen régóta kedveli szakrális terek 
esetében a 10:7-es oldalarányokat. A 
Kr. előtt 2300-ra datált majkopi kur-
gánban a szakrális temetkezésnek 
otthont adó fa sírkamra hossza 533 cm, 
szélessége 373 cm, tehát ott is a 10:7-es 
arány valósították meg az építők 
(Phillips, 30. o.) (A sírkamra 1065 cm-es, 

élhosszúságának. A hetedes arányok 
keresését nem kívánom minden ha-
táron túl erőltetni, hiszen egy akkora 
adathalmaz elemei között, mint ame-
lyet a templom fő alaprajzi méretei 
képeznek, szükségszerűen felbukkan-
nának hetedes arányok, még akkor is, 
ha azokat véletlenszerűen válogatjuk 
össze. Jelen esetben azonban a meg-
jelent arányok között megtalálható 
belső összefüggés-rendszer egyértel-
művé teszi, hogy nem a véletlen játé-
káról van szó.

A számoknak nem csupán mennyi-
ségeket jelölő, hanem minőségeket 
is hordozó szerepének előtérbe kerü-
lése nem tekinthető meglepőnek, 
hiszen a számmisztika, ahogy az aszt-
rológia is, bevett és elfogadott tudo-
mány volt a középkorban, s így nem 
csupán lehetséges, hanem szükséges 
azok eszmevilágának és eszköztárá-
nak alkalmazása az épület jelképrend-
szerének teljes mélységű megértésé-
hez. Az asztrológia megjelenésére a 
veleméri templomban a szentélyben 
találjuk a legszembetűnőbb példát. 
Aquila a négy evangélistát nem em-
beri alakban, hanem asztrológiai 
szimbólumaik segítségével ábrázolta 
(2. kép).
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előadásomat tartottam Veleméren, és 
föltettem a kérdést a hallgatóságnak, 
hogy vajon hol találjuk a 8:7 arányt, 
egy ismeretlen hölgy azonnal rávágta 
a helyes választ – úgy tűnik, az való-
ban magától értetődő.) Az eddigiek 
alapján nyilvánvaló, hogy a templom 
rendkívül átgondolt, szakrális geomet-
riai tervezés szerint épült!

További hetedes arányok is megje-
lennek a templom fő alaprajzi méretei 
között. A hajó és a szentély szélessé-
gének aránya 12:7 (4. ábra), a hajó 
hosszúsága pedig 16/7-e a torony 

1. ábra • A veleméri Árpád-kori templom 
alaprajza (Valter 2004, 248. o. nyomán)

2. ábra • Hosszúság/szélesség-arányok a 
hajóban és a szentélyben: 10:7, illetve 9:7

3. ábra • A szentélybe 306 cm átmérőjű kör 
írható, amely érinti annak mind az öt való-
ságos falát, és a keleti hajófal külső síkját.

4. ábra • A torony „ideális” elhelyezkedése, 
valamint további hetedes arányok a temp-
lom fő egységeiben és közöttük: a torony-
alja hosszúság/szélesség-aránya 11:7, a hajó 
és a szentély szélességéé pedig 12:7.

szúsága között talán a gyenge kivite-
lezés jelének tűnik, a veleméri az Őr-
ség leggondosabban épített Árpád-
kori templomai közé tartozik. Össze-
hasonlításképpen az 1200 körül ké-
szült felsőlövői (oberschützeni) Szent 
Bertalan-templom hajójának hossza 
északon 965 cm, délen 950 cm, széles-
sége keleten 575 cm, nyugaton 585 cm 
(Steiner), tehát ott közel 2%-osak az 
anomáliák. A történelmi Vas várme-
gye középkori egyházai közül például 
Döröske, Góborfalva (Goberling), Őri-
sziget (Siget in der Wart) és Vasboldog-
asszony templomának alaprajza is 
meglehetősen aszimmetrikus.

Az épület arányrendszere

Vizsgálat alá vettem, hogy a „csupasz”, 
még kifestetlen későromán veleméri 
templom méretarányaiban találom-e 
nyomát szisztematikus tervezésnek, 
ezért gondosan fölmértem az épüle-
tet. Miután a vakolatrétegek egyenet-
len felvitele miatt a belső falfelületek 
nem simák, egy adott falszakasz hosz-
szúsága helyenként 1 cm-es ingado-
zást mutat, attól függően, hogy mi-
lyen magasságban történt a mérés. A 
felvett adatok szisztematikus és sta-
tisztikus hibája együttesen is alatta 
marad a 2 cm-nek.

Méréseim szerint a hajó jelenlegi 
belső hossza a tengelyében 760 cm, 
szélessége a szentélynél 532 cm. A 
hosszúság és a szélesség hányadosa 
1,429, azaz nagy pontossággal 10:7 
arányban állnak egymással (2. ábra). 
Az emberiség a jelek szerint meglehe-
tősen régóta kedveli szakrális terek 
esetében a 10:7-es oldalarányokat. A 
Kr. előtt 2300-ra datált majkopi kur-
gánban a szakrális temetkezésnek 
otthont adó fa sírkamra hossza 533 cm, 
szélessége 373 cm, tehát ott is a 10:7-es 
arány valósították meg az építők 
(Phillips, 30. o.) (A sírkamra 1065 cm-es, 

élhosszúságának. A hetedes arányok 
keresését nem kívánom minden ha-
táron túl erőltetni, hiszen egy akkora 
adathalmaz elemei között, mint ame-
lyet a templom fő alaprajzi méretei 
képeznek, szükségszerűen felbukkan-
nának hetedes arányok, még akkor is, 
ha azokat véletlenszerűen válogatjuk 
össze. Jelen esetben azonban a meg-
jelent arányok között megtalálható 
belső összefüggés-rendszer egyértel-
művé teszi, hogy nem a véletlen játé-
káról van szó.

A számoknak nem csupán mennyi-
ségeket jelölő, hanem minőségeket 
is hordozó szerepének előtérbe kerü-
lése nem tekinthető meglepőnek, 
hiszen a számmisztika, ahogy az aszt-
rológia is, bevett és elfogadott tudo-
mány volt a középkorban, s így nem 
csupán lehetséges, hanem szükséges 
azok eszmevilágának és eszköztárá-
nak alkalmazása az épület jelképrend-
szerének teljes mélységű megértésé-
hez. Az asztrológia megjelenésére a 
veleméri templomban a szentélyben 
találjuk a legszembetűnőbb példát. 
Aquila a négy evangélistát nem em-
beri alakban, hanem asztrológiai 
szimbólumaik segítségével ábrázolta 
(2. kép).
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Terjesszük ki figyelmünket a temp-
lombelső függőleges méreteire is – a 
diadalív esetében már láttuk, hogy 
megéri. A toronyalja magassága 319 
cm, azaz a szélességének kétszerese. 
Újabb azonosság a majkopi temetke-
zésnél használt arányokkal: a sír be-
foglaló formáját adó téglatest magas-
sága ott is az egyik alapél kétszerese.

A hajófal magassága ma 558 cm. Az 
épületnek az ezredfordulón történt 
legutolsó restaurálásakor a jobb szel-
lőzés érdekében új tetőt alakítottak ki, 
aminek elhelyezése érdekében a ha-
jófalat két téglasornyival megemelték. 
Az eredeti falmagasság 530 cm körül 
lehetett, 1:1 arányban a hajó szélessé-
gével. A hajó eredeti tető szerkezetének 
dőlésszöge, s így a hajótér teljes bel-
magassága ma már nem állapítható 
meg pontosan (Nándori).

A szentély magassága a boltívek 
találkozásánál 410 cm, azaz 4/3-szoro-
sa a téregység szélességének. Tehát 
a magasság-szélesség viszony a temp-

lom mindhárom fő szerkezeti egysé-
gében kis egész számok arányaként 
kifejezhető, ráadásul éppen az első 
négy természetes szám segítségével.

A belső méretek után vegyük szem-
ügyre a külső méreteket is. A hajó 946 
cm-es hosszúságának és 708 cm-es 
szélességének aránya 1,336, azaz 2 
ezreléknyi pontossággal 4:3. A hajó 
belső és külső hosszúságának aránya 
4:5. A külső és belső méretek összeve-
tése megmutatja, amit az ablakoknál 
és a felső toronyajtónál végzett köz-
vetlen méréseim is igazoltak, hogy a 
templom falvastagsága 89 cm, kivéve 
a hajó és a torony találkozásánál, ahol 
97 cm. A nyugati hajófal megerősíté-
sének nyilvánvalóan nem technoló-
giai oka volt, a vastagságot minden 
bizonnyal azért növelték meg, hogy 
a fenti két arány pontosan előálljon.

A hajó külső szélességének aránya 
a belsőéhez, illetve a templom teljes 
külső hosszúságához rendre 4:3, illet-
ve 4:9. Ebben a körben 4 számlálójú 

egyenlőségkor a két ablak sajátos 
harmóniába kerül: a kerek belső ré-
zsűjén pontosan akkor jelenik meg 
közvetlen napfény, amikor a résabla-
kon át beeső a szentély északi faláról 
eltűnik, s csak már az utóbbi északi 
rézsűjébe szorul vissza.

Napéjegyenlőségekkor a résablak 
leképeződésének „feje”, a legfölső, 
összeszűkülő része éppen a szentség-
ház fölötti virágra vetül, egy nappal 
utána vagy előtte azonban pontatlan 
a „találat”, mert a Nap akkor 21 ívperc-
cel magasabban vagy alacsonyabban 
jár, s így az ablak tetejének leképező-
dése 2 cm-t elmozdul a tőle 300 cm 
távolságban lévő virágon. Egyértelmű, 
hogy a kőfaragó tudatában volt an-
nak, hogy fénytemplomban dolgozik, 
és munkájával szándékosan emelte ki 
a napéjegyenlőségi fényjelenséget. 
Pap Gábor téli napfordulókor végzett 
vizsgálatai is ezt támasztják alá: meg-
figyelései szerint akkor a keleti hajó-
ablakon bejövő fény a szentségház-
ban enyészik el (Pap 2005). A szent-
ségház és a fölötte lévő faragvány a 
templom kifestésénél később készült 
(Mezősiné 91. o., Nándori), tehát az 
épület fénytemplom volta a közép-
korban még közismert volt.

Ő figyelte meg azt is, hogy tavaszi 
napéjegyenlőségkor a középső hajó-
ablakon beeső fény pontosan a nyu-
gati fal, az északi fal és a padló találko-
zási pontjára vetül (Pap 2005). Jóma-
gam a tavaszi napéjegyenlőség előtt 
két és utána egy nappal tudtam tiszta 
időben tanulmányozni a jelenséget, 
és azt tapasztaltam, hogy a fényfolt 
egy nappal az equinox után már nem 
érte el a sarokpontot, holott kettővel 
előtte még a falon mozgott. Mindez 

1. kép • A veleméri templom délnyugatról (Simon Attila felvétele)

2. kép • Asztrológiai szimbólumaik által megjelenített, névfelirattal azonosított evan-
gélisták a szentély keleti falán:  az oroszlán Márk, a sas János állandó jelképe.

3. kép • A hajóablakok leképeződési a hajó nyugati, illetve északi falán 
2009 téli napfordulóján 8:24-kor. (A szerző felvétele)

törtekkel találkozunk. Míg a 7 a belső 
út minőségének hordozója, úgy a 4 a 
külsőé, a védelmet adó kereté, a szi-
lárdságé, ezért jelenik meg ez a szám 
többször a szakrális teret körülvevő-
elhatároló építmény külső méreteit is 
tartalmazó arányok körében. A temp-
lom arányrendszerének teljes feltárá-
sához további vizsgálatok szüksége-
sek, a föntiekben csupán az első lépé-
sek megtételére került sor.

A fény járásának kapcsolata 
a templom méreteivel

Most lépjünk be a templomba, és a 
kifestést még mindig figyelmen kívül 
hagyva vizsgáljuk meg hogy a fény 
éves járása mi módon lép kapcsolatba 
az épülettel, mely keskeny résablakai 
miatt sötétkamraként működik. Az 
ablakok éles határokkal rendelkező 
leképeződéseinek mozgása (3. kép) 
önmagában is lenyűgöző jelenség, a 
fények vonulása azonban korántsem 
céltalan. A legfontosabb fényjelensé-
gek természetesen a Nap járásának 
kitüntetett időpontjaiban, napfordu-
lókkor és napéjegyenlőségekkor (Pap 
1978, 13. o., Pap 2005), várhatók. Pap 
Gábor 1976-77-es vizsgálatai szerint a 
nyári napforduló idején a szentély 
résablakán a hajó tengelye irányában 
beeső fény a küszöbig ér el, nem lép 
ki a hajóból (Pap 1978, 11. o., Pap 2005). 
Más napokon az alacsonyabb napál-
lás következtében az ablak leképező-
dése szükségszerűen kijut belőle. A 
művészettörténész ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy a nyári napfordulós 
fényjárás kijelöli a templom hosszát 
(Pap 1978, 13. o.). Ugyanő vette észre, 
hogy aznap valamivel később a rés-
ablak leképeződése „kijelöli a szentély 
és a hajó (északi – N. Zs.) találkozás-
pontját” (Pap 2005).

A 120 cm magas résablakon kívül 
egy kerek ablakon át is jut fény a szen-
télybe (4. kép). Mivel a kerek ablak a 
déli falon helyezkedik el, és magassá-
ga csupán 48,5 cm, így csak alacsony 
napállásnál, szeptember 26-ától en-
ged közvetlen napfényt az épületbe. 
Megfigyeléseim szerint az őszi napéj-

arra késztetett, hogy utánaszámoljak: 
milyen érzékenységgel dolgozik a 

„fénymű”. A középső ablak teteje mé-
réseim szerint 337 cm magasan talál-
ható a járószint fölött, az alapsíkra vett 
vetülete pedig 658 cm-re van a sarok-
ponttól, így Pythagoras tétele szerint 
kettőjük távolsága 739 cm. Egy ilyen 
sugárral rajzolt kör kerülete 4645 cm, 
ezen egy ívperc középponti szöghöz 
0,215 cm-es ív tartozik. A szombathelyi 
Gothárd Asztrofizikai Obszervatórium 
honlapján található, az égitestek hely-
zetének meghatározására szolgáló 
xephem nevű program (Downey) se-
gítségével végzett számításaim sze-
rint Velemér földrajzi szélességén a 
fényjelenség észlelésének időpontjá-
ban, 9 óra körül, a Nap látóhatár felet-
ti magassága március 20-a és 21-e, il-
letve március 21-e és 22-e között 22,5 
ívpercnyit növekszik. Az ablak leképe-
ződése ekkor tehát naponta kb. 4,8 
cm-rel elmozdulva jelenne meg egy 
a beesés irányára merőleges felületen. 
Ilyen természetesen nincs, az ezzel 
szöget bezáró valós felületeken fel-
erősödve mutatkozik az effektus. A 
padlón, illetve a falakon ténylegesen 
látható elmozdulást úgy kaphatjuk 
meg, ha a fenti értéket rendre eloszt-
juk a Nap látóhatár feletti magasságá-
nak (kb. 29,5 fok) szinuszával, illetve 
koszinuszával. A valós elmozdulás a 
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Terjesszük ki figyelmünket a temp-
lombelső függőleges méreteire is – a 
diadalív esetében már láttuk, hogy 
megéri. A toronyalja magassága 319 
cm, azaz a szélességének kétszerese. 
Újabb azonosság a majkopi temetke-
zésnél használt arányokkal: a sír be-
foglaló formáját adó téglatest magas-
sága ott is az egyik alapél kétszerese.

A hajófal magassága ma 558 cm. Az 
épületnek az ezredfordulón történt 
legutolsó restaurálásakor a jobb szel-
lőzés érdekében új tetőt alakítottak ki, 
aminek elhelyezése érdekében a ha-
jófalat két téglasornyival megemelték. 
Az eredeti falmagasság 530 cm körül 
lehetett, 1:1 arányban a hajó szélessé-
gével. A hajó eredeti tető szerkezetének 
dőlésszöge, s így a hajótér teljes bel-
magassága ma már nem állapítható 
meg pontosan (Nándori).

A szentély magassága a boltívek 
találkozásánál 410 cm, azaz 4/3-szoro-
sa a téregység szélességének. Tehát 
a magasság-szélesség viszony a temp-

lom mindhárom fő szerkezeti egysé-
gében kis egész számok arányaként 
kifejezhető, ráadásul éppen az első 
négy természetes szám segítségével.

A belső méretek után vegyük szem-
ügyre a külső méreteket is. A hajó 946 
cm-es hosszúságának és 708 cm-es 
szélességének aránya 1,336, azaz 2 
ezreléknyi pontossággal 4:3. A hajó 
belső és külső hosszúságának aránya 
4:5. A külső és belső méretek összeve-
tése megmutatja, amit az ablakoknál 
és a felső toronyajtónál végzett köz-
vetlen méréseim is igazoltak, hogy a 
templom falvastagsága 89 cm, kivéve 
a hajó és a torony találkozásánál, ahol 
97 cm. A nyugati hajófal megerősíté-
sének nyilvánvalóan nem technoló-
giai oka volt, a vastagságot minden 
bizonnyal azért növelték meg, hogy 
a fenti két arány pontosan előálljon.

A hajó külső szélességének aránya 
a belsőéhez, illetve a templom teljes 
külső hosszúságához rendre 4:3, illet-
ve 4:9. Ebben a körben 4 számlálójú 

egyenlőségkor a két ablak sajátos 
harmóniába kerül: a kerek belső ré-
zsűjén pontosan akkor jelenik meg 
közvetlen napfény, amikor a résabla-
kon át beeső a szentély északi faláról 
eltűnik, s csak már az utóbbi északi 
rézsűjébe szorul vissza.

Napéjegyenlőségekkor a résablak 
leképeződésének „feje”, a legfölső, 
összeszűkülő része éppen a szentség-
ház fölötti virágra vetül, egy nappal 
utána vagy előtte azonban pontatlan 
a „találat”, mert a Nap akkor 21 ívperc-
cel magasabban vagy alacsonyabban 
jár, s így az ablak tetejének leképező-
dése 2 cm-t elmozdul a tőle 300 cm 
távolságban lévő virágon. Egyértelmű, 
hogy a kőfaragó tudatában volt an-
nak, hogy fénytemplomban dolgozik, 
és munkájával szándékosan emelte ki 
a napéjegyenlőségi fényjelenséget. 
Pap Gábor téli napfordulókor végzett 
vizsgálatai is ezt támasztják alá: meg-
figyelései szerint akkor a keleti hajó-
ablakon bejövő fény a szentségház-
ban enyészik el (Pap 2005). A szent-
ségház és a fölötte lévő faragvány a 
templom kifestésénél később készült 
(Mezősiné 91. o., Nándori), tehát az 
épület fénytemplom volta a közép-
korban még közismert volt.

Ő figyelte meg azt is, hogy tavaszi 
napéjegyenlőségkor a középső hajó-
ablakon beeső fény pontosan a nyu-
gati fal, az északi fal és a padló találko-
zási pontjára vetül (Pap 2005). Jóma-
gam a tavaszi napéjegyenlőség előtt 
két és utána egy nappal tudtam tiszta 
időben tanulmányozni a jelenséget, 
és azt tapasztaltam, hogy a fényfolt 
egy nappal az equinox után már nem 
érte el a sarokpontot, holott kettővel 
előtte még a falon mozgott. Mindez 
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törtekkel találkozunk. Míg a 7 a belső 
út minőségének hordozója, úgy a 4 a 
külsőé, a védelmet adó kereté, a szi-
lárdságé, ezért jelenik meg ez a szám 
többször a szakrális teret körülvevő-
elhatároló építmény külső méreteit is 
tartalmazó arányok körében. A temp-
lom arányrendszerének teljes feltárá-
sához további vizsgálatok szüksége-
sek, a föntiekben csupán az első lépé-
sek megtételére került sor.

A fény járásának kapcsolata 
a templom méreteivel

Most lépjünk be a templomba, és a 
kifestést még mindig figyelmen kívül 
hagyva vizsgáljuk meg hogy a fény 
éves járása mi módon lép kapcsolatba 
az épülettel, mely keskeny résablakai 
miatt sötétkamraként működik. Az 
ablakok éles határokkal rendelkező 
leképeződéseinek mozgása (3. kép) 
önmagában is lenyűgöző jelenség, a 
fények vonulása azonban korántsem 
céltalan. A legfontosabb fényjelensé-
gek természetesen a Nap járásának 
kitüntetett időpontjaiban, napfordu-
lókkor és napéjegyenlőségekkor (Pap 
1978, 13. o., Pap 2005), várhatók. Pap 
Gábor 1976-77-es vizsgálatai szerint a 
nyári napforduló idején a szentély 
résablakán a hajó tengelye irányában 
beeső fény a küszöbig ér el, nem lép 
ki a hajóból (Pap 1978, 11. o., Pap 2005). 
Más napokon az alacsonyabb napál-
lás következtében az ablak leképező-
dése szükségszerűen kijut belőle. A 
művészettörténész ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy a nyári napfordulós 
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járószinten eléri a napi 10 cm-t, a falon 
pedig 5,5 cm-t, a „fénymű” tehát nagy 
érzékenységgel dolgozik. Ezt erősítet-
ték meg a nyári napforduló idején 
mutatkozó jelenségekre vonatkozó 
számításaim is.

A tavaszi napéjegyenlőségi fényje-
lenségek sorába tartozik, hogy amikor 
a középső ablak leképeződésének 
tetőpontja éppen a nyugati és az 
északi hajófal, valamint a padló által 
létrehozott sarokba vetül, akkor a 
nyugatié a bejárat és a nyugati hajófal 
találkozásának vonalát világítja meg. 
A bejárat látszólag ésszerűtlen elhelye-
zésének ez adja a magyarázatát: a 
hajó felé eső oldalát a fény járása, a 
toronyalja irányába esőt pedig az 
utóbbiban megjeleníteni kívánt 11:7 
hosszúság/szélesség arány jelöli ki, s 
egyúttal 33 cm-es vastagságát is meg-
határozza.

A templom legfontosabb méreteit 
meghatározó fényvetüléseket az 5. 
ábra összegzi.

A hajó résablakai valamivel alacso-
nyabbak szentélybeli társukénál, kb. 
108 cm-esek, szélességük 18-20 cm. 

Németh Ilona, a templom gondnoka 
figyelte meg, hogy a nyári napforduló 
felé közeledve az egyre magasabban 
járó Nap fényéből egyre kevesebbet 
engednek közvetlenül a hajóba, majd 
előbb a keleti, azután a középső, végül 
a nyugati ablakon át sem képes beha-
tolni direkt napfény. A közvetlen nap-
fény teljes hiánya csupán egyetlen 
napra, a napfordulóéra korlátozódik: 
egy nappal utána pár percre már is-
mét besüt a Nap a nyugati ablakon 
keresztül. A hajó ilyetén „elsötétedése” 
a fényben leggazdagabb napon egy-
részt arra irányítja rá a figyelmet, hogy 
ekkor a szentély résablakán b eeső 
fény „mondanivalója” a fontos, más-
részt naptári szerepet tölt be a nap-
forduló jelzésével. (Ez igen lényeges, 
hiszen a középkorban Sarlós Boldog-
asszonykor, a napforduló után 11 nap-
pal kezdődött az aratás (Bálint 19. o., 
Molnár V. 1995, 148-149. o.).) A Nap éves 
járásának legfontosabb állomását 
tehát kétszeresen is jelzi a „fénymű”: 
a templomhossz kijelölésével és a 
közvetlen napsugarak kiszorulásával 
a hajóból.

rak útjába áll, akkor az öltözékéről 
visszaverődő fény segítségével megvi-
lágíthatja a kifestés egyes részeit. Kü-
lönösen látványos, amikor valaki fel-
ragyogtatja Szent Erzsébetnek a hajó 
déli falán lévő, közvetlen megvilágítás-
ban sohasem részesülő, mindig ellen-
fényben lévő pompás képmását.

A nyári napfordulós fényjárás 
és a kifestés kapcsolata

A fényjárás és a kifestés kapcsolatának 
rövid áttekintése is külön cikket tenne 
ki. A témáról már jelentek meg lénye-
ges tanulmányok (Kovács, Pap 1978, 
Németh). Jelen írásban a nyári napfor-
dulókori megvilágítódásokkal kap-
csolatban teszek közzé új megfigye-
léseket.

Nyári napfordulókor, azaz a fényben 
és kegyelemben bővelkedés idején a 
kora reggeli nap sugarai a Mária kö-
pönyege (5. kép) alatt meghúzódó 
bűnösökre vetülnek, jelezve, hogy 
ekkor számukra is van irgalom (Pap 
1978, 10. o., Pap 2005, Pap 2009, 20. o.) 
Tapasztalataim szerint Pap Gábor fen-
ti megfigyelése – pontatlanul – úgy 
került át a köztudatba, hogy nyári 
napfordulókor a kelő nap sugarai vi-
lágítják meg a bűnösöket, holott ezt 
a művészettörténész nem állította, 
sőt egyértelműsítette, „hogy a napfel-
keltekor mit tesz a nap, azt az ’alkal-
masan’ választott ablaküveg (Pap 
megfigyeléseikor sárga drótüveg volt 
az épület ablakaiban – N. Zs.) jóvoltá-
ból nem állt módunkban megfigyelni” 
(Pap 1978, 13. o). Bár a templom körül 
magasra nőtt erdő ma már megaka-
dályozza, hogy az alacsony napállás 
létrehozta fényjelenségek megfigyel-

5. ábra  • A templom fő méreteit kijelölő 
fényvetülések a Nap járásának kitüntetett 
pontjaiban. Vörös: nyári napfordulókor, 
okker: napéjegyenlőségkor.

4. kép • A szentély déli falán egy kerek-, a hossztengelyében pedig 
egy résablak foglal helyet. A szentségház az északi falban található.

Szót kell ejtenünk az ablakok rézsű-
jéről is, hiszen kiemelkedő szerepet 
játszanak a fényjárás szabályozásában. 
Valamennyi más-más meredekségű 
és egyedileg kiképzett alakú, hogy 
csak pontosan a meghatározott idő-
intervallumban engedje bejutni a 
fényt a templomba. A keleti hajóab-
laké a legkeskenyebb, ezen akad el 
leghamarabb a beeső napsugár, a 
középsőé a leglankásabb, míg a leg-
meredekebb nyugati engedi azt be a 
legtovább a hajóba.

A rézsűkre fölvitt vakolat a benne 
lévő mész- és csillámszemcsék (Lente 
101. o.) miatt jó fényvisszaverő. Nem 
csekély mértékben ennek köszönhe-
tő, hogy napfényes időben a temp-
lomban soha sincs sötét. A reggeli 
órákban hajóablakok külső rézsűinek 
nyugati része vet fényt a diadalív fö-
lötti freskókra, míg délután a rézsűk 
keleti részéről szóródik a nyugati fal 
képeire.

A hajóablakok térközei nem egyen-
lők: a nyugati középvonala kb. 186, a 
keletié kb. 191 cm-re található a közép-
sőétől. E látszólagos szabálytalanság 
okát már tudjuk: ezeknek az ablakok-
nak pontosan ott kell lenniük, ahol 
most vannak, hogy a fény megmutat-
hassa a hajósarkokat napéjegyenlő-
ségkor, illetve álló délben, és kijelöl-
hesse a hajó bejáratának helyét. Fen-
tebb a szentélyablakokkal kapcsolat-
ban tárgyaltuk, hogy a „fénymű” 
pon  tos működése érdekében azokat 
is rendkívül célirányosan helyezték el 
és állították be.

A látogató maga is aktív részesévé 
válhat a fényjátéknak. Ha valaki vilá-
gos színű ruhában a bejövő napsuga-

6. ábra • A xephem program alapján szá-
mított fényvetülések 1976 nyári napfor-
dulóján. Zöld: 4:00-kor, sárga: 5:00-kor, 
vörös: 5:40-kor.

5. kép • A szentély keletre nyíló résablaka Krisztus arcmásával Veronika kendőjén

hetőek legyenek, a fényjárás számítá-
sok segítségével rekonstruálható. 
Ehhez szükség van az épület tájolásá-
nak ismeretére. Méréseim és számítá-
saim szerint hajó északi fala, s vele 

együtt a tengelye a keleti iránytól 19,5 
fokkal a földrajzi észak felé, azaz a 70,5 
fokos azimut irányába mutat. (Ezzel a 
többszörösen ellenőrzött adattal javí-
tom az egyik korábbi munkámban 
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közölt értéket.) A szentély tengelye kb. 
2 fokkal nagyobb azimut felé irányul. 
Egy irány azimutja a földrajzi északkal 
bezárt irányszögét jelenti az óramu-
tató járásával egyező irányban halad-
va: pl. a keleti irányé 90 fok, a délié 180 
fok, a nyugatié 270 fok.

A xephem program (Downey) segít-
ségével kiszámítottam a Nap azimutját 
1976. június 21-én 5:00-ra és 5:40-re, a 
Mária köpenyege alatti bűnösök, illet-
ve a templom küszöbének Pap Gábor 
által megfigyelt megvilágítódására 
megadott időpontra. Az utóbbira 70° 
44’ adódott, azaz, a várakozásnak 
megfelelően, ekkor a templom hossz-
tengelyben áll a Nap (6. ábra, vörös 
vonal). Az előbbire kapott értékkel, 63° 
58’-cel is vonalat húztam a résablaktól 
(6. ábra sárga vonal), mely éppen ott 
éri el a nyugati falat, ahol a bűnösök 
vannak Mária jobb karja alatt, tehát a 
számítások pontosan visszaigazolták 
Pap megfigyeléseit.

A veleméri templom északkelet felé 
lejtő domboldalon áll, így, ha nem 
venné körül sűrű erdő, akkor minden 
bizonnyal a kelő Nap be tudna sütni 
az épületbe. Az erdő gátolja, hogy az 
ezt esetleg akadályozó domborzatot 
észleljük. A Google Earth-ről, illetve a 
környék turistatérképéről nyerhető 
szintadatokból azonban kiolvasható, 
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hogy az épület előtt északtól délkele-
tig tartósan lejt a terep, tehát a kelő 
Nap fénye az egész év folyamán be 
tudna világítani. Nyári napfordulókor 
a 4:00-kor kelő Nap azimutja 53° 22’, 
ezzel az irányszöggel is vonalat húz-
tam a szentély keleti ablakából (6. ábra 
zöld vonal). Az eredmény megdöb-
bentett: a kelő Nap sugarai a szentély 
falát éppen elkerülve a hajó déli falára 
vetülnek, ott is a középső ablak bélle-
tébe. Kizártnak tartom, hogy ez a vé-
letlen műve lenne, egyértelmű, hogy 
a fényjárás rendkívül gondos tervezé-
sének újabb tanúbizonyságát látjuk. 

Az égi pályáján továbbhaladó Nap 
fénye néhány perc múlva a középső 
és a nyugati hajóablak között találha-
tó, ma már erős kopottsága miatt 
azonosíthatatlan férfiszentet világítja 
meg. 5:00-ig, amíg a szentélyablak 
leképeződése eljut a Köpenyes Mária-
képig, a fény még érinti a nyugati 
hajóablakot és a tőle nyugatabbra lát-
ható, mára már az azonosíthatatlansá-
gig megkopott női szent képmását.

A kifestés logikája alapján megkísé-
relhető a két szent azonosítása. A 
Köpenyeges Mária közbenjáró, aki a 
bűnösökért könyörög Krisztusnál. 
Úgy vélem, hogy a két szent is köz-
benjáró, Mária csupán a harmadik, 
igaz a legbefolyásosabb a közbenjá-

rók sorában. Molnár V. József szerint 
a női szent Árpád-házi Szent Margit 
lehet, „akinek imái az eget ostromol-
ják” (Molnár V., 2009). Rómer Flóris és 
Kovács József, bár egészen más meg-
fontolások alapján, de szintén úgy 
vélte, hogy Aquila (akkor még „csak” 
Boldog) Margitot ábrázolta a nyugati 
hajóablak és a Köpenyes Mária között 
(Rómer 22–23. o., Kovács 18. o.). A férfi-
szentet Rómer Imre hercegnek (Rómer 
22. o.), Kovács Szent Henriknek véli 
(Kovács 18. o.). Az általam követett lo-
gika is a tisztaság megtestesítőjét, 
Szent Imrét valószínűsíti a napforduló 
első, tiszta fénye által megvilágított 
szentként a déli falra, akinek közben-
járó képességét Legendájából jól is-
merjük. (Gondoljunk a vezeklő német 
Konrád számára kieszközölt bűnbo-
csánatra.).

Bízom benne, hogy jelen írás hoz-
zájárul ahhoz, hogy minél többen 
meg akarjanak ismerkedni a veleméri 
Szentháromság-templommal, hazánk 
e minden szempontból páratlan, na-
gyon is élő műemlékével.

Köszönetemet fejezem ki Németh 
Ilonának, a veleméri templom gond-
nokának, hogy nyitvatartási időn kí-
vül is lehetővé tette számomra az 
pületben történő megfigyeléseket.
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közölt értéket.) A szentély tengelye kb. 
2 fokkal nagyobb azimut felé irányul. 
Egy irány azimutja a földrajzi északkal 
bezárt irányszögét jelenti az óramu-
tató járásával egyező irányban halad-
va: pl. a keleti irányé 90 fok, a délié 180 
fok, a nyugatié 270 fok.

A xephem program (Downey) segít-
ségével kiszámítottam a Nap azimutját 
1976. június 21-én 5:00-ra és 5:40-re, a 
Mária köpenyege alatti bűnösök, illet-
ve a templom küszöbének Pap Gábor 
által megfigyelt megvilágítódására 
megadott időpontra. Az utóbbira 70° 
44’ adódott, azaz, a várakozásnak 
megfelelően, ekkor a templom hossz-
tengelyben áll a Nap (6. ábra, vörös 
vonal). Az előbbire kapott értékkel, 63° 
58’-cel is vonalat húztam a résablaktól 
(6. ábra sárga vonal), mely éppen ott 
éri el a nyugati falat, ahol a bűnösök 
vannak Mária jobb karja alatt, tehát a 
számítások pontosan visszaigazolták 
Pap megfigyeléseit.

A veleméri templom északkelet felé 
lejtő domboldalon áll, így, ha nem 
venné körül sűrű erdő, akkor minden 
bizonnyal a kelő Nap be tudna sütni 
az épületbe. Az erdő gátolja, hogy az 
ezt esetleg akadályozó domborzatot 
észleljük. A Google Earth-ről, illetve a 
környék turistatérképéről nyerhető 
szintadatokból azonban kiolvasható, 
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